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RESUMO
A escolha do tema “Corrupção: Causas, Manifestações e Consequências” baseou-se no facto de se tratar de um tema actual e bastante candente, não só no nosso
país como também em África e considerando ainda que Moçambique não ocupa o
topo do ranking dos países ‘livres’ da corrupção. Ao analisarmos este tema, fá-loemos de uma forma geral, por reconhecermos a transversalidade da corrupção,
apesar desta se apresentar com características diferentes, e com maior ou menor
incidência nos diferentes sectores, comunidades ou países. De referir que, embora
a corrupção se manifeste sob diversas formas, a peita ou suborno é a mais comum.
Mas, um dado é certo - independentemente das causas que motivam a existência
da corrupção, ela traz consigo consequências de natureza social, cultural,
económica e política e afecta negativamente o desenvolvimento harmonioso das
nações. Por isso, qualquer estratégia de combate à corrupção deve colocar os
esforços do desenvolvimento no seu centro.
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ABSTRACT
The chosen topic ‘Corruption: Causes and Consequences’, was based on the
fact that it pertains to a current burning issue, not only in our country but
also in Africa in general, taking into consideration that Mozambique still
does not occupy the top ranking countries free from corruption. To analyse
this topic, we will do it in a generalised manner for acknowledging the
transversality of corruption, despite it presenting itself through different
characteristics and with a higher incidence or lower incidence in different
sectors, communities or countries. Being right that although corruption
manifests itself through different ways bribery is the most common. Another
accurate input-regardless of the causes that motivate the existence of
corruption, it brings consequences of social, cultural, economic and political
nature which negatively affects the harmonious development nations.
Therefore, any strategy to combat corruption must place efforts for
development at its core.
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